Biuletyn …*
* Ogłaszamy konkurs na nazwę dla biuletynu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Na
Wasze propozycje czekamy do 10.11.2010 roku, możecie je przesyłać na adres krd@krd.org.pl
Najciekawsze zostaną poddane Waszej ocenie w formie ankiety na stronie www.krd.org.pl

Witamy Was Serdecznie

Pakiet 6 ustaw

Cieszymy się, że po dziesięciu miesiącach
wytężonej pracy możemy oddać w Wasze ręce
pierwszy
numer
Biuletynu
Krajowej
Reprezentacji Doktorantów. Biuletyn będzie
wydawany cyklicznie, a zawarte w nim będą
informacje dotyczące studiów doktoranckich,
zmian w ustawach i rozporządzeniach dotyczące
doktorantów, opinie KRD dotyczące aktów
prawnych, a także sprawozdania z wydarzeń
i naszej działalności. Porady dla doktorantów,
pytania i odpowiedzi. Serdecznie zachęcamy do
regularnego korzystania z naszej strony
internetowej www.krd.org.pl. Na stronie
znajdziecie
zarówno
informacje
o nadchodzących wydarzeniach, konferencjach,
sprawozdania z działalności Zarządu oraz
kalendarium, które pozwala zapoznać się
z działalnością członków zarządu, komisji
rewizyjnej i pełnomocników.
Zachęcamy do zapisania się do newslettera
— formularz zgłoszeniowy on-line znajduje
się
na
naszej
stronie
internetowej
www.krd.org.pl.

Dnia 1 października
bieżącego roku wszedł w
życie pakiet 6 ustaw
reformujących system
nauki:

Nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie
Wyższym
W ostatnich miesiącach miała miejsce szeroka
zakrojona dyskusja dotycząca nauki i szkolnictwa
wyższego, w tym także studiów doktoranckich.
Powstały dwie strategie reformy nauki i szkolnictwa
wyższego, projekt nowelizacji Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach
naukowych i tytułach naukowych oraz stopniach
i tytułach w zakresie sztuki a także innych ustaw.
Jednocześnie Sejm przyjął pakiet sześciu ustaw
reformujących system nauki. (więcej na str. 2)

• Ustawa o zasadach
finansowania nauki
• Ustawa o Narodowym
Centrum Nauki
• Ustawa o Narodowym
Centrum
Badań
i Rozwoju
• Ustawa o instytutach
badawczych
• Ustawa
o
Polskiej
Akademii Nauk
• Ustawa
Przepisy
wprowadzające ustawy
reformujące
system
nauki

Znalazło się w nich wiele
zapisów korzystnych dla
doktorantów. Część z nich
zostało wprowadzonych
z inicjatywy
Krajowej
Reprezentacji
Doktorantów. (więcej na
str. 2)
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W tym numerze:
• Krótko o pakiecie 6 ustaw

• Nowelizacja ustawy o Prawo o
Szkolnictwie Wyższym
• Kredyt studencki również dla
doktoranta
• XI Krajowy Zjazd Doktorantów
• Rzecznik Praw Doktoranta

Kredyty studenckie
również dla doktoranta
„Nowy kredyt studencki
– zabezpiecz swoje
studiowanie”
to
ogólnopolski
projekt
edukacyjny w zakresie
problematyki szkolnictwa
wyższego
związanej
z podniesieniem poziomu
w i ed z y
m ł o d zi e ż y
ponadgimnazjalnej
i
akademickiej
o
k r e d y t a c h
studenckich… (więcej na
str. 3)

Z dniem 23 kwietnia 2010 r. W ustawie z dnia 27
lipca 2005 r. ‐ Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn zm.1) w art. 200 uchylono
ust. 4. Doktoranci otrzymujący stypendium, mogą
podejmować pracę zarobkową w pełnym wymiarze
czasu pracy.

Tytuł biuletynu
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Nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
W ostatnich miesiącach miała
miejsce szeroka zakrojona dyskusja
dotycząca nauki i szkolnictwa
wyższego, w tym także studiów
doktoranckich.
Powstały
dwie
strategie reformy nauki i szkolnictwa
wyższego, projekt nowelizacji Ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym,
Ustawy o stopniach naukowych
i tytułach naukowych oraz stopniach
i tytułach w zakresie sztuki a także
innych ustaw. Jednocześnie Sejm
przyjął
pakiet
sześciu
ustaw
reformujących system nauki.
W
tym
miejscu
pragniemy
serdecznie podziękować wszystkim
samorządom, które uczestniczyły
w konsultacjach nad zmianami w w/w
ustawach. Dzięki Waszej pomocy
przedłożyliśmy Ministerstwu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego opinię
środowiska doktorantów nt. reformy
szkolnictwa
wyższego.
Kilka
z Naszych postulatów zostało już
uwzględnionych
w
projekcie
nowelizacji z dnia 10 września br.,
o pozostałe nadal zabiegamy.
Chociaż projekt nowelizacji ustawy
z pewnością nie jest doskonały, to
warto wskazać na szereg korzystnych
dla naszego środowiska rozwiązań
m.in.:
• fundusz projakościowy, w ramach
którego
30%
najlepszych
doktorantów
będzie
mogło

uzyskać
wyższe stypendia
doktoranckie;
• dodatkowe środki na stypendia
w Krajowych
Naukowych
Ośrodkach Wiodących;
• dowolność podziału funduszu
pomocy materialnej w części dla
doktorantów pomiędzy stypendia
naukowe a socjalne według
potrzeb w danej uczelni;
• zachowana zostaje możliwość
pracy w pełnym wymiarze godzin
i
pobierania
stypendium
doktoranckiego
uzyskana
nowelizacją z kwietnia br, (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn zm.1);
• możliwość obrony dysertacji
doktorskiej w języku obcym
nowożytnym (za zgodą jednostki
przeprowadzającej przewód);
• możliwość
przedłożenia
certyfikatu z języka obcego
zamiennie
z
egzaminem
w przewodzie
doktorskim
(w pierwotnym projekcie MNiSzW
proponowało
obowiązkowy
certyfikat).
W Sejmie odbyło się już pierwsze
czytanie ustawy i projekt został
skierowany
do
komisji,
gdzie
odbywać się będą zasadnicze prace
nad ostatecznym kształtem reformy.
Podczas prac komisji sejmowej
ponownie
przedłożymy
nie

uwzględnione
w
projekcie
nowelizacji, a istotne z punktu
widzenia
doktorantów uwagi
dotyczące:
• wpływu samorządu doktorantów
na wybór prorektora właściwego
ds. doktorantów (na wzór
rozwiązań stosowanych przy
wyborze
prorektora
ds.
studenckich);
• traktowania środków z funduszu
projakościowego jako dotacji
celowej z określonym podziałem
na zadania w tym dodatkowe
stypendia dla doktorantów;
• zmniejszenia
maksymalnego
wymiaru zajęć dydaktycznych
prowadzonych
przez
doktorantów z 90 do 60 godzin
lub uzależnienie prowadzenia
zajęć
od
otrzymywania
stypendium doktoranckiego;
• poszerzenia katalogu stypendiów
rektora
przyznawanych
doktorantom
o
stypendia
sportowe i artystyczne.
Ministerstwo
dostrzegło
zaangażowanie
Krajowej
Reprezentacji
Doktorantów
i zaproponowało w projekcie ustawy
przyznanie KRD osobowości prawnej,
co
w
przyszłości
ułatwi
reprezentowanie głosu środowiska
doktorantów.

Doktorantów.
Ustawa o zasadach finansowania
nauki
„Środki finansowe na naukę przeznacza
się na:
(…) działalność jednostek naukowych
uczelni, jednostek naukowych Polskiej
Akademii Nauk, instytutów badawczych
i międzynarodowych
instytutów
naukowych polegającą na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich,
finansowanych
w wewnętrznym trybie konkursowym.”

pkt 6, obejmuje:
(…) działalność jednostek naukowych
uczelni, jednostek naukowych Polskiej
Akademii Nauk, instytutów badawczych
i międzynarodowych
instytutów
naukowych polegającą na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich,
finansowanych
w wewnętrznym trybie konkursowym;”

Pakiet 6 ustaw
Dnia 1 października bieżącego roku
wszedł w życie pakiet 6 ustaw
reformujących system nauki:

•

Ustawa o zasadach finansowania
nauki;
• Ustawa o Narodowym Centrum
Nauki;
• Ustawa o Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju;
• Ustawa o instytutach badawczych;
• Ustawa o Polskiej Akademii Nauk;
• Ustawa Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące system nauki.
Znalazło się w nich wiele zapisów
korzystnych dla doktorantów. Część
z nich
zostało
wprowadzonych
z inicjatywy Krajowej Reprezentacji

„Finansowanie działalności statutowej
jednostek naukowych, określonej w art. 2

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki
„Centrum przeznacza nie mniej niż 20%
środków pozostających w jego dyspozycji
na
wsparcie
rozwoju
osób
rozpoczynających karierę naukową.”

Rok 1, numer 1
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Pakiet 6 ustaw cd.
Ustawa o Polskiej Akademii
Nauk
„W skład rady naukowej instytutu
wchodzą, z głosem stanowiącym:
(…)
wybrany
przedstawiciel
doktorantów,
jeżeli
instytut
prowadzi studia doktoranckie;”
Ustawa Przepisy wprowadzające

ustawy reformujące system
nauki
„W ustawie z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.
595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz.
1365) wprowadza się następujące
zmiany:

po art. 41 dodaje się art. 41a
w brzmieniu:
„Art. 41a. 1. Uczestnicy studiów
doktoranckich
prowadzonych
w instytutach naukowych Polskiej
Akademii Nauk lub instytutach
badawczych
mogą
tworzyć
samorząd doktorantów. „

Kredyt studencki również dla doktoranta
NIE MUSISZ OD DZIECKA MARTWIĆ SIĘ O KASĘ
NA STUDIA
- Zabezpiecz swoje studiowanie inaczej
„Nowy kredyt studencki – zabezpiecz swoje
studiowanie” to ogólnopolski projekt edukacyjny
w zakresie problematyki szkolnictwa wyższego
związanej z podniesieniem poziomu wiedzy
młodzieży ponadgimnazjalnej i akademickiej
o kredytach studenckich jako alternatywnej formie
finansowania własnej edukacji. Projekt realizowany
jest przez Fundację Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej w partnerstwie
z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
w formie powierzenia zadania oraz dofinansowany

przez Ministra Nauki i
Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolnictwa

Wyższego

Krajowa Reprezentacja Doktorantów również
włącza się do realizacji tego projektu, gdyż na
podstawie
rozporządzenia
Ministra
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.
oraz działając na podstawie §2 ust. 1 tego
rozporządzenia doktoranci również mogą ubiegać
się o kredyt studencki.
Więcej informacji na:
www.krd.ogicom.pl/pl/aktualnosci/
kredyty_studenckie.html

XI Krajowy Zjazd Doktorantów 2010
Dnia 20 czerwca tego roku minął
termin zgłaszania ofert na
organizację XI Krajowego Zjazdu
Doktorantów oraz V Zwyczajnego
Zjazdu Krajowej Reprezentacji
Doktorantów.
W związku ze spełnieniem
wszystkich
wymagań
przedstawionych w ogłoszeniu
konkursowym Zarząd Krajowej
Reprezentacji
Doktorantów
przyznał prawo organizacji XI
Krajowego Zjazdu Doktorantów
oraz V Zwyczajnego Zjazdu
Krajowej
Reprezentacji
Doktorantów
następującym,

występującym wspólnie organom
samorządów uczelni z Poznania :
• Radzie Doktorantów
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu;
• Uczelnianej Radzie
Doktorantów Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w
Poznaniu;
• Samorządowi Doktorantów
Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu;
• Samorządowi Doktorantów
Politechniki Poznańskiej;
• Radzie Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego

•

w Poznaniu;
Uczelnianej Radzie
Doktorantów Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

Zjazd odbędzie się w dniach
3‐5 grudnia 2010 roku. Bliższe
informacje
dotyczące
Zjazdu
umieszczone będą wkrótce na
stronie
KRD
oraz
stronie
internetowej
Poznańskiego
Porozumienia Doktorantów:
www.doktoranci.poznan.pl

Masz problem, nie wiesz do kogo się zwrócić po pomoc?
Zgłoś problem samorządowi doktorantów na Twojej uczelni.
Napisz do KRD, wystąpimy w Twoim imieniu do MNiSW.
RZECZNIK PRAW DOKTORANTA
rzecznik@krd.org.pl

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Polna 50, pokój 716
00‐644 Warszawa
Tel: (+48) 22 234 58 21
Faks: (+48) 22 234 58 22
krd@krd.org.pl
www.krd.org.pl

